Theologie: een boeiende reis? Verrassend
verfrissend
verrijkend
Kom dan naar de driejarige cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en
geInteresseerden in Assen

Over tvgAssen
Wie deze cursus gaat volgen, begint aan een boeiende reis. Of je nu gelovig bent of zoekend, twijfelt
of zeker weet: theologie is een veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over God en mensen, over
aarde en hemel, over verleden, heden en toekomst. Je verdiepen in theologie betekent je verdiepen in
de relatie tussen God en mensen. Duiken in de wereld van de Bijbel en nadenken over de bronnen
van het geloof.
Inhoudelijk
Deze cursus bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methode. Deze grote
verscheidenheid maakt het juist verrassend en boeiend. Over al die vakken zijn al eeuwen lang boeken vol geschreven die je best thuis zou kunnen lezen. Maar waar zou je dan moeten beginnen en
met wie zou je jouw vragen en opmerkingen kunnen bespreken?
tvgAssen biedt deze mogelijkheid en geeft daarbij een veelheid aan informatie op overzichtelijke wijze
aan. Het ‘samen leren’ voegt hieraan veel toe.
Start
Dinsdagmorgen 2 oktober 2018: 09.00-12.15 u.
Locatie
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Kennismakingsmomenten
U bent van harte welkom op
-

dinsdagmorgen 4 september a.s. met inloop vanaf 09.30 u. Lezing om 10.00 u. over ‘Reizen
door Armeniё en Georgiё’
donderdagavond 20 september a.s. met cursusinfo vanaf 19.00 u. gevolgd door een themales
om 20.00 u.: ‘Over een kinderkoran en een puberbijbel’

Extra activiteit in de regio
‘Het Evangelie van Vincent van Gogh’
Spreker/Schrijver: Prof.Dr.Anton Wessels
Donderdagmiddag 6 september 2018: Aanvang 13.30 u.
in het Van Gogh Huis, Van Goghstraat 1, 7844 NP Nieuw-Amsterdam

Op dinsdagmorgen 4 september om 10.00 u. en op donderdagavond 20 september 2018 om 19.00 u.
zijn er info- en kennismakingsmomenten over de driejarige cursus TVG Assen voor iedereen met
interesse in geloof en theologie. U bent dan welkom in het Markehuus aan de Scharmbarg 35, 9407
EA te Assen.
Een derde informatiemoment wordt u aangeboden op donderdagmiddag 6 september 2018 in het

Van Gogh Huis, Van Goghstraat 1, 7844 NP Nieuw-Amsterdam. Inloop vanaf 13.00 u.; programma
van 13.30-16.00 u. Prof.Dr.Anton Wessels geeft een presentatie over zijn boek: ‘Het evangelie volgens Vincent van Gogh’. Hij was ook predikant en evangelist! Naast voorlichting over TVG Assen is
er ook een rondleiding door dit Huis.
Voor deze middag dient u zich telefonisch of per mail op te geven bij onze secretaris Nanno
Levenga: tel. 06 – 1410 1512 of tvgassen@gmail.com o.v.v. naam/ telefoonnr. of mailadres. Toegang
is gratis. Er is slechts plaats voor maximaal 30 belangstellenden, dus wacht niet te lang met
aanmelden!
Nieuwsgierig geworden?
Ga naar de website www.tvgassen.nl voor meer informatie of reageer naar de secretaris via
tvgassen@gmail.com of pak de telefoon: Nanno Levenga 06 – 1410 1512.

Mocht bovenstaand bericht te lang zijn voor opname in uw blad, nieuwsbrief, e.d., dan is misschien de
volgende tekst voor u bruikbaar:
Informatieavonden driejarige cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden
en geInteresseerden in Assen
Op dinsdagmorgen 4 september vanaf 09.30 u. en donderdagavond 20 september a.s. vanaf 19.00 u.
zijn er kennismakingsmomenten over de driejarige cursus tvgAssen met lezingen voor iedereen die
geïnteresseerd is in geloof en theologie. U bent welkom in het Markehuus aan de Scharmbarg 35,
9407 EA te Assen.
Een derde kennismakingsmoment wordt aangeboden op donderdagmiddag 6 september a.s. vanaf
13.00 u. in het Van Gogh Huis aan de Van Goghstraat 1, 7844 NP te Nieuw-Amsterdam. Prof.Dr.
Anton Wessels geeft een presentatie over zijn boek: ‘Het evangelie volgens Vincent van Gogh’. Hij
was ook van beroep predikant en evangelist! Naast voorlichting over tvgAssen is er ook een rondleiding door dit Huis.
Voor deze middag dient u zich telefonisch of per mail op te geven bij onze secretaris Nanno
Levenga: tel. 06 – 1410 1512 of tvgassen@gmail.com o.v.v. naam/ telefoonnr. of mailadres.
Toegang is gratis. Er is slechts plaats voor max. 30 belangstellenden, dus wacht niet te lang met
aanmelden!
Voor meer info en aanmelding: Ga naar de website www.tvgassen.nl of reageer naar de secretaris via
tvgassen@gmail.com of pak de telefoon: Nanno Levenga 06 – 1410 1512.

